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Corona: tijdig en veilig je banden wisselen
Jouw VACO-bandenspecialist doet er alles aan om de seizoens-bandenwissels coronaveilig
te laten verlopen. VACO-bandenspecialisten werken volgens een vast protocol, met veel aandacht voor onder meer hygiëne en ‘anderhalve meter afstand’. Jij kunt zelf een belangrijke
bijdrage leveren aan het veilig wisselen van jouw zomerbanden voor winterbanden. Zie onze
adviezen op pagina 5! Het is belangrijk om tijdig een afspraak te maken, om jouw banden
tijdig te laten wisselen. Bandenwissels duren langer door de extra aandacht voor hygiëne,
klanten en personeel. Door de corona-maatregelen kan jouw bandenspecialist minder klanten
tegelijk ontvangen dan in ‘normale’ tijden. Dus: maak vandaag nog een afspraak!
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VACO-BANDENSPECIALIST

Een bandenservicebedrijf wordt niet
zomaar een VACO-bandenspecialist.
VACO, de bedrijfstakorganisatie voor
de banden- en wielenbranche, stelt
een groot aantal eisen voordat het
VACO Erkend-gevelbord wordt overhandigd. VACO-erkende bandenservicebedrijven onderscheiden zich met
hun kennis, ervaring, werkplaatsapparatuur en een ruim assortiment banden en wielen. De klanten profiteren.
Zij kunnen bij hun bandenspecialist
terecht voor advies op maat, service,
onderhoud en reparatie.

Advies van de
VACO-specialist

DE VACOBANDENSPECIALIST
EEN VERTROUWD ADRES VOOR ADVIES EN SERVICE

Maatwerk

maakt het

Elk banden- of garagebedrijf kan
banden verkopen. De juiste banden
adviseren, die precies aansluiten bij
de wensen en het rijgedrag van de
klant en de specificaties van de auto,
is alleen weggelegd voor de specialist. De VACO-bandenspecialist neemt
de tijd voor zijn klanten. Wat voor
auto heb je, hoeveel kilometers rijd
je per jaar, wat is je rijstijl? En niet te
vergeten: wat vind je zelf belangrijk?
Het VACO-bandenservicebedrijf combineert jouw informatie en wensen
met zijn eigen kennis, zodat je erop
kunt vertrouwen dat jouw nieuwe
banden ook technisch gezien de
juiste keuze zijn. Denk bijvoorbeeld
aan voldoende draagvermogen.

verschil.

Ook advies over de
winterbandenwetgeving

VACO-bandenspecialisten zijn de experts in banden, wielen
en ondersteltechniek. Het VACO Erkend-gevelbord is een
garantie voor kwaliteit. Ervaar het zelf, bijvoorbeeld bij de
aanschaf van winterbanden.

6
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Je VACO-bandenspecialist weet
niet alleen alles over winterbanden,
hij kent ook de wetgeving in het
buitenland. Dat is bijvoorbeeld van
belang als je met je auto op wintersportvakantie gaat; alle populaire
wintersportlanden hebben wetgeving

Klanten
profiteren van
kennis, ervaring
en specialistische
werkplaats
apparatuur

over het gebruik van winterbanden
en sneeuwkettingen. Vanaf pagina
18 lees je daar meer over. VACObandenservicebedrijven maken jouw
leven ook gemakkelijker. Bij de bandenwissel van zomer- naar winterbanden, of andersom, kun je
de bandenset die je niet gebruikt,
achterlaten in het ‘bandenhotel’
van je VACO-bandenspecialist.

Bandencheck
Je VACO-bandenspecialist neemt
jouw auto bij elk bezoek onder
de loep. Hij checkt je banden op
profieldiepte, eventuele beschadigingen en ongelijkmatige slijtage
en controleert de bandenspanning.
Over bandenspanning gesproken:
sinds eind 2014 is een bandenspanning-controlesysteem (TPMS)
verplicht op elke nieuwe auto. VACObandenspecialisten zijn ook TPMSspecialisten, met de juiste kennis
en apparatuur voor onderhoud en
reparatie van het veiligheidssysteem.
Als je kiest voor winterbanden, dan
vertelt je bandenspecialist je graag
over de voordelen van een extra set
wielen voor in de winter. Er komt veel
kijken bij de keuze van wielen die technisch geschikt zijn voor jouw auto, dat
deel van het keuzeproces neemt jouw
bandenspecialist voor zijn rekening.
Jij hoeft alleen te kijken welk model
en kleurstelling jou aanspreekt. Vanaf
pagina 24 lees je hier meer over.

Autodealers als klant
VACO-bandenspecialisten zitten nooit
stil. Ze investeren in opleidingen van
hun medewerkers en in werkplaatsapparatuur. Autodealers en andere
garagebedrijven weten dat. Veel van
deze bedrijven besteden ‘lastige’
klussen aan banden, wielen en het
onderstel uit aan een VACO-erkend
bandenservicebedrijf bij hen in de
buurt. VACO-bandenspecialisten
lijnen ook veel auto’s uit in opdracht
van autobedrijven. Uitlijnen is nodig
als je banden ongelijkmatig slijten,
dat wil zeggen dat de profieldiepte
van je banden over de breedte niet
constant is. Uitlijnen is een specialisme, dat vraagt om vakkennis en
hightech apparatuur. Dat heeft het
VACO-bandenservicebedrijf allemaal
in huis.

ZOEK EEN VACO
BANDENSPECIALIST
IN JOUW BUURT OP
BANDVEILIG.NL
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ELEKTRISCHE AUTO

Veilig met je elektrische
auto door de winter
AANDACHT VOOR DRAAGVERMOGEN BANDEN EN WIELEN
Steeds meer automobilisten
kiezen voor een elektrische
auto (EV). Heb jij een EV?
Voor je banden en wielen kun
je vertrouwen op de kennis
en ervaring van je VACObandenspecialist.
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Dezent TR
black
16, 17 en 18 inch

Zwaarwegend veiligheidsargument

www.alcar.nl

AEZ Tioga
titan
17, 18 en 19 inch

Dezent TR
silver
16, 17 en 18 inch

LID VAN

Voor een elektrische auto gelden in
veel opzichten dezelfde aandachts
punten voor banden en wielen als
bij een ‘gewone’ auto. Denk aan de
keuze voor winterbanden in de winter
periode. Nog een overeenkomst: een
extra set wielen, speciaal voor de
winterbanden, biedt veel voordelen.
Je leest hier meer over op de pagina’s
24 en 25.

AEZ Tioga
graphite
17, 18 en 19 inch

Pas op: er zijn ook belangrijke ver
schillen. Volledig elektrische auto’s
beschikken over een zwaar accu
pakket, noodzakelijk voor voldoende
actieradius. Dat heeft gevolgen voor
het voertuiggewicht. De sterkste ver
sies van de elektrische Tesla Model
3, in 2019 de bestverkochte auto van
Nederland, wegen rijklaar bijvoorbeeld
meer dan 1.800 kilo. Het maximum
totaalgewicht bedraagt 2.300 kilo.
Dat betekent dat een EV hoge eisen
stelt aan het draagvermogen van
zowel de banden als de wielen. Voor
jouw VACObandenspecialist is dit
gesneden koek. Hij adviseert je graag
over banden en wielen die geschikt
zijn voor jouw EV én die passen bij
jouw wensen en rijgedrag.
Over zwaargewichten gesproken: de
populaire SUV’s laten de weegschaal
eveneens fors uitslaan. Bij de aanschaf
van banden en wielen voor een SUV
geldt dus hetzelfde als voor EV’s.

EV’s wegen

Juiste bandenspanning

TIP Op anwb.nl en oplaadpalen.nl

fors meer

Het is belangrijk om minimaal elke
twee maanden de bandenspanning te
controleren. Dat geldt voor elke auto.
De juiste bandenspanning draagt bij
aan een veilig weggedrag, een korte
remweg, een laag brandstofverbruik
en een beperkte bandslijtage. Voor
EV’s is er nog een extra argument: een
te lage bandenspanning heeft invloed
op de actieradius. Te zachte banden
hebben immers meer rolweerstand en
dat kost extra elektrische energie.
Het bandenspanningcontrolesysteem
in de auto (TPMS) waarschuwt als de
spanning in een band te laag is. Je
leest er meer over op pagina 31. Je
VACObandenspecialist zorgt ervoor
dat je TPMS goed blijft functioneren.

vind je meer informatie over laadpalen.

dan ‘normale’
auto’s - let

Verdiep je vooraf goed in de wetgeving
qua winterbanden en sneeuwkettingen
in de landen waar je doorheen rijdt en in
het land van bestemming (zie pagina’s
18 – 22 en bandveilig.nl).
Op pagina 13 lees je meer over
sneeuwkettingen.

daarom op het
draagvermogen
van de banden
en wielen.

KIJK VOOR MEER
INFORMATIE OP
BANDVEILIG.NL

‘Elektrisch’ op wintersport
Als je met je EV op wintersport gaat, is
het belangrijk om je reis goed voor te
bereiden.

VACO WINTERSPECIAL 2020/2021
000-000_VACO_WINTERSP_ADV_Wielen.indd 8

07-09-20 11:56

| 9

INTERVIEW

Een bandentest is een enorme operatie, vertelt Menno. “We vergelijken
de banden op veel eigenschappen.
Winterbanden beoordelen we bijvoorbeeld niet alleen qua grip op een nat
en een droog wegdek, op ijs en op
sneeuw. We testen de levensduur

bandenmaten zijn uitgerust.”
Voor automobilisten die het hele jaar
op zomerbanden rijden, heeft Menno
een dringend veiligheidsadvies.
“Laat je auto staan als het heeft gesneeuwd!”

Tevreden over winterbanden

“Onze ervaring is
dat automobilisten
positief zijn over
het rijden op
winterbanden”
van de banden, de invloed op het
brandstofverbruik en het afrolgeluid.
Per test gebruiken we circa duizend
banden.”

Hulp bieden bij bandenkeuze

ANWB-BANDENEXPERT MENNO NEETESON:

“WINTERBANDEN BESTE
KEUZE ALS JE ELKE DAG
ONDERWEG BENT”
VACO-bandenspecialisten zijn de experts in banden, wielen
en ondersteltechniek. Het VACO Erkend-gevelbord is een
garantie voor kwaliteit. Ervaar het zelf, bijvoorbeeld bij de
aanschaf van winterbanden.

De ANWB biedt automobilisten veel onafhankelijke informatie over banden, zoals de
bekende bandentests. Menno Neeteson: “Wie kiest voor optimale veiligheid, kiest voor
winterbanden in de winter en zomerbanden in de zomer.”
Met circa 4,5 miljoen leden is de
ANWB een vereniging van en voor
heel Nederland. De vereniging biedt
diensten en informatie over veel onderwerpen, zoals vakanties en fietsen,
maar het zwaartepunt is ‘alles rond
de auto’. Informatie en advies over
banden speelt daarbij een hoofdrol.
Automotive expert Menno Neeteson
houdt zich bij de ANWB al bijna twintig
jaar bezig met onder meer banden-
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tests en het ‘Expert-platform’, waar
ANWB-experts technische en juridische vragen van leden beantwoorden.

Bandentests
De ANWB-bandentests worden
samen met onder meer zusterorganisaties uit Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland georganiseerd. Het samenwerkingsverband test winterbanden, vierseizoenenbanden en zomer-

banden. “De ANWB is betrokken bij
de voorbereidingen van de bandentests”, aldus Menno. “We praten mee
over de banden die we gaan testen:
de bandenmaten en de bandenmerken en -typen. We overleggen over
de testmethodes en we bezoeken
testlocaties. Ik ben zelf van de partij
bij de tests. Het daadwerkelijke testen
wordt verzorgd door de ADAC, onze
Duitse zusterorganisatie.”

Met de bandentests wil de ANWB
automobilisten helpen bij het maken
van hun keuze. Menno: “Wij adviseren automobilisten die hun auto elke
dag gebruiken om in de winter voor
winterbanden te kiezen en in de zomer op zomerbanden te rijden. Voor
wintersporters bevelen we sowieso
winterbanden aan.” Allseasonbanden
(vierseizoenenbanden) zijn een compromis, concludeert de ANWB in elke
test van dit type band. In de winter
presteren winterbanden beter dan
allseasonbanden, in de zomer zijn
zomerbanden de beste keuze. Dat
betekent zeker niet dat de ANWB
vierseizoenenbanden afraadt. “Rijden
op allseasonbanden is veiliger dan
het hele jaar op zomerbanden rijden”,
benadrukt de ANWB-bandenexpert.
“Allseasonbanden zijn een optie voor
auto’s die niet intensief worden gebruikt, zoals de tweede auto in een
gezin. Dit type band is daarnaast
vooral geschikt voor compacte auto’s,
met een bescheiden bandenmaat. In
augustus hebben we onze test van
allseasonbanden in de maat 235/55
R17 gepubliceerd. Een belangrijke
conclusie is dat vierseizoenenbanden
tekort kunnen schieten voor grotere,
krachtigere auto’s die met grotere

De ANWB krijgt veel vragen en opmerkingen over banden. Menno en
zijn collega’s hebben bijvoorbeeld
honderden band-gerelateerde vragen van leden beantwoord op het
ANWB Expert-platform (zie kader).
“Een conclusie die we uit alle vragen
en contacten kunnen trekken, is dat
automobilisten positief zijn over het
rijden op winterbanden. Ze weten en
ervaren dat ze in de winterperiode
op veilige banden rijden. We krijgen
slechts weinig reacties van mensen
die ontevreden zijn over hun keuze
voor winterbanden. Het aantal automobilisten dat voor allseasonbanden
kiest, neemt toe. Niet iedereen is
tevreden. Leden laten ons soms
weten dat deze banden tegenvallen,
bijvoorbeeld bij een noodstop in de
sneeuw.”

Advies: minimaal 4 mm profiel
De ANWB adviseert om in de winter
op winterbanden of allseasonbanden
met minimaal 4 mm profiel te rijden.
“Daar hebben we twee redenen voor”,
legt Menno uit. “Als we in Nederland

winterse neerslag hebben, is het wegdek meestal bedekt met een relatief
dik mengsel van natte sneeuw en
water. Dat noemen wij slush. Banden
hebben voldoende profiel nodig om
grip te behouden onder deze omstandigheden. De tweede reden is voor
wintersporters: 4 mm is in Oostenrijk
de wettelijke minimale profieldiepte
voor winterbanden.”

ANWB-wagenpark: winterproof
De ANWB heeft meer dan duizend
Wegenwacht-auto’s, vrijwel allemaal
met een vaste berijder. Menno: “Onze
Wegenwacht-medewerkers mogen
zelf kiezen waar ze op rijden: winterbanden of allseasonbanden. Ze
zijn daarmee niet alleen op de winter
voorbereid. Wegenwachters staan
geregeld in de berm als ze een lid
met pech helpen. Hun banden bieden
extra grip bij het wegrijden op nat,
glad gras.” ANWB-medewerkers met
een leaseauto wisselen twee keer per
jaar hun banden: winterbanden in de
winter, zomerbanden in de zomerperiode.

ANWB EN BANDEN
Kijk op ANWB.nl/auto/banden
voor onder meer bandentests en
het ANWB Experts-platform

Het ANWB-wagenpark is winterproof

VACO WINTERSPECIAL 2020/2021
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SNEEUWKETTINGEN

THUIS OEFENEN BAART KUNST

Sneeuwkettingen
Sneeuwkettingen behoren – net als winterbanden – tot de standaarduitrusting
van iedereen die met de auto op wintersport gaat. Een goede voorbereiding
voorkomt dat sneeuwkettingen de zwakste schakel van je vakantie worden.

Bergwegen die glad zijn door sneeuw of ijzel, zijn
meestal alleen begaanbaar met sneeuwkettingen.
Het gebruik is verplicht op wegen met het, voor
wintersporters overbekende, blauwe verkeersbord
met daarop een wiel met een sneeuwketting. In
Oostenrijk is het zelfs verplicht om in de winterperiode altijd sneeuwkettingen in de auto te hebben
liggen.

BANDVEILIG.NL
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Kijk voor de actuele regelgeving in alle Europese
landen op de pagina’s 19 t/m 22 van deze winterspecial. Op bandveilig.nl vind je meer info
en tips.

Voorkom vakantiestress
Je wintersportvakantie moet in het teken staan
van ontspanning, niet van stress. Controleer
daarom ruim voor vertrek of je sneeuwkettingen
de juiste maat hebben. Lees de gebruiksaanwijzing van je sneeuwkettingen en oefen de
montage in alle rust thuis. Monteer de kettingen
altijd op de aangedreven wielen (meestal de voorbanden). Als je geen sneeuwkettingen hebt, dan
heb je de keuze uit nieuwe exemplaren kopen of
huren. Vraag je VACO-bandenspecialist naar de
mogelijkheden.

CHECKLIST
SNEEUWKETTINGEN
• Zorg dat je de sneeuwkettingen tijdens de wintersportvakantie bij de hand hebt, dus
niet verstopt onder de koffers.
• Neem een extra setje dunne
(waterdichte) handschoenen
mee om de kettingen te
monteren.
• In het algemeen geldt: kijk
goed om je heen. Als de lokale

Moto Metal
MO986 Siege
22 inch

bevolking op sneeuwkettingen
rijdt, is dat het ‘bewijs’ dat het
hoog tijd is om dat zelf ook
te doen.
• Met een beetje pech moet
je de kettingen in het donker
omdoen. Neem daarom altijd
een goede zaklamp (of een

Helo HE909
20 inch

hoofdlampje) mee.
• Heb je de sneeuwkettingen
net gemonteerd? Stop dan na
een paar meter rijden om te
controleren of alles nog goed
vast zit.

XD838
Mammoth
20 inch

• Demonteer de sneeuwkettingen ook weer op tijd,
want bij weinig of geen

WETGEVING
WINTERBANDEN EN
SNEEUWKETTINGEN
IN EUROPA OP
BANDVEILIG.NL

sneeuw beschadigen ze het
wegdek. Bovendien geldt
voor sneeuwkettingen een
maximumsnelheid van
50 km/h.
• Spoel de kettingen na gebruik
schoon met water. Laat ze
goed opdrogen om roestvorming te voorkomen.

LID VAN

Mayhem Tank
8040
20 inch
VACO WINTERSPECIAL 2020/2021
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TECHNIEK

REMMEN OP NAT WEGDEK Onder de 7ºC is de remafstand met winterbanden
korter. Bij een snelheid van 100 km/u sta je 4 meter eerder stil.

REMMEN OP SNEEUW Met winterbanden is bij sneeuw de remweg meer dan
de helft korter bij een snelheid van 50 km/u. Je staat 28 meter eerder stil.

7°C

WINTERBANDEN

67,5 M

25 M

WINTERBANDEN

5°C

71,5 M

ZOMERBANDEN

62 m

64 m

66 m

68 m

70 m

72 m

HET HELE JAAR VEILIG OP WEG

WINTERBANDEN VS
ZOMERBANDEN
Wie kiest voor winterbanden, kiest voor veiligheid in de winterperiode.
Automobilisten die twee keer per jaar hun banden laten wisselen, rijden
bovendien op banden die gemiddeld in een betere staat zijn.
Zomer- en winterbanden hebben zichtbare en onzichtbare verschillen. Het
profiel van een winterband is duidelijk
te herkennen aan de kleine inkepingen in het profiel. Deze zogenoemde
lamellen vervormen tijdens het rijden
en zorgen zo voor extra grip op het
wegdek, of in de sneeuw. De lamellen
doen hun werk niet alleen bij optrekken en remmen, maar zorgen ook
voor meer veiligheid in bochten.

Rubbersamenstelling
De rubbersamenstelling van zomeren winterbanden verschilt ook. Een
winterband is gemaakt van zachter
rubber, dat bij lagere temperaturen

14
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flexibel blijft. Flexibel rubber zorgt
voor meer grip. Dat maakt een groot
verschil. Kijk bijvoorbeeld naar de
remweg van een auto vanaf 100
km/h, bij een temperatuur lager dan
7°C. Op een nat wegdek staat een
auto op winterbanden gemiddeld vier
meter eerder stil dan een auto op
zomerbanden. Dat kan het verschil
betekenen tussen wel of niet tijdig

Flexibel
rubber zorgt
voor meer grip

53 M

ZOMERBANDEN

afremmen voor een andere weggebruiker. Of tussen stoppen vóór een
kruispunt of óp een kruispunt.

Ook voor Nederlandse winters
Winterbanden presteren bij
temperaturen onder 7°C beter dan
zomerbanden. Winterbanden zijn
daarmee zeer geschikt voor de
Nederlandse winters. Zelfs in de
zachtste winters ligt de gemiddelde
temperatuur lager, zo blijkt uit cijfers
van het KNMI. Winterbanden zijn een
absolute must voor automobilisten
die veel op de weg zitten of voor
bijvoorbeeld hun werk afhankelijk zijn
van hun auto. Leasemaatschappijen

20 m

25 m

weten dat al jaren. Verreweg
de meeste leaseauto’s rijden ’s
winters op winterbanden omdat de
leasemaatschappijen uit ervaring
weten dat winterbanden veiliger zijn.
Dat scheelt niet alleen menselijk leed,
maar ook schade en dus geld.

Bandenwissel = bandencontrole
VACO-bandenspecialisten doen meer
dan banden wisselen. Je banden
worden ook meteen professioneel
gecontroleerd. Denk aan de profieldiepte, beschadigingen en onregel-

GEMIDDELDE TEMPERATUUR
WINTER NEDERLAND
(DEC-JAN-FEB)
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

2,9 °C
6,0 °C
4,1 °C
6,3 °C
3,8 °C
3,7 °C
5,2 °C
6,4 °C

30 m

35 m

40 m

45 m

50 m

55 m

matige slijtage. Je bandenspecialist
controleert de banden ook op eventuele ‘ongewenste indringers’, zoals
een spijker. Heeft jouw auto een
bandenspanning-controlesysteem,
ook wel TPMS genoemd? Je bandenspecialist heeft de kennis en speciale
apparatuur om de werking te checken
en eventueel te repareren.

Veilig op weg
Uit onderzoeken van VACO, de bedrijfstakorganisatie voor de bandenen wielenbranche, blijkt dat de twee
controles per jaar een groot verschil
maken. Van de auto’s die het hele jaar
op zomerbanden rijden, heeft
42 procent ten minste één band met
een onregelmatige slijtage of een andere vorm van schade. Bij de auto’s
die op winterbanden rijden, is dat
14 procent. Conclusie: automobilisten
die voor winterbanden kiezen, rijden
op banden die gemiddeld in een veel
betere staat verkeren en dus ook
daarom veiliger zijn.

Advies en opslag
Je bandenspecialist is hét adres voor
advies welke winterbanden voor jou
en jouw rijgedrag de beste keuze zijn.
Een algemeen aandachtspunt bij de
aanschaf is dat een band alleen een

echte winterband is als op de zijkant
het sneeuwvloksymbool staat. Na de
wissel slaat je bandenservicebedrijf je
zomerbanden desgewenst op.

Het profiel
met lamellen
van een
winterband

ZOEK EEN VACO
BANDENSPECIALIST
IN JOUW BUURT OP
BANDVEILIG.NL
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FEITEN EN WEETJES

www.wielengids.nl

WINTER

MAK Safari 6
17, 18, 20 inch

Vorstelijke weetjes voor een veilige reis

BBS XR
18, 19, 20 inch

Draagvermogen wielen belangrijk voor veiligheid
RIAL Astorga
16, 17, 18 inch

Ga je nieuwe wielen aanschaffen, bijvoorbeeld
voor je winterbanden? De kans is groot dat je
tijdens het aanschafproces vooral let op het
design, de kleur en de inchmaat van de wielen.
Je VACO-bandenspecialist zoekt samen met jou
een set wielen uit die vooral de juiste technische
eigenschappen heeft. Denk bijvoorbeeld aan het
draagvermogen, uitgedrukt in kilo’s. De aandacht
voor het juiste draagvermogen van een wiel
wordt steeds groter. Dat komt door de opkomst

van de relatief zware elektrische auto’s en de grote populariteit van de eveneens bovengemiddeld
zware SUV’s. Deze en andere ‘zwaargewichten’
vragen om wielen met een hoog draagvermogen.
Je VACO-bandenspecialist zorgt ervoor dat jouw
nieuwe wielen technisch de juiste keuze zijn,
klaar voor vele veilige kilometers.
Lees meer over (winter)wielen op de
pagina’s 24 en 25.

AUTEC Astana
17, 18, 19, 20,
21 inch

LID VAN

Rijkswaterstaat klaar voor de winter
000-000_VACO_WINTERSP_ADV_Wielen.indd 26
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Monaco GP6
18, 19 en
20 inch

www.inter-tyre.nl

Als de winter begint, heeft Rijkswaterstaat
200 miljoen kilo strooizout op voorraad.
Rijkswaterstaat houdt de Nederlandse
hoofdwegen begaanbaar vanuit 56 steunpunten, met in totaal 546 strooiwagens. De
strooiploegen pekelen circa 3.260 kilometer
aan wegen. Op de website rijkswaterstaatstrooit.nl kun je realtime zien waar de
strooiwagens van Rijkswaterstaat actief zijn.

Monaco GP9
19 en 20 inch

itWheels Alice
15, 16, 17 en
18 inch

LID VAN

Monaco CL1
16, 17, 18 en
19 inch

Zwaarwegend weetje:
truckwielen
Trucks zijn de echte zwaargewichten
van de (snel)weg. Dat betekent dat het
draagvermogen van truck- en trailerwielen
enorm hoog moet zijn. Het draagvermogen van één wiel kan oplopen tot meer
dan 5.000 kilo. Dat is ruwweg het gewicht
van drie Tesla’s Model 3. Op de pagina’s
20 en 22 vind je de winterbanden- en
sneeuwkettingen wetgeving voor trucks
in Europa.

Belangrijke informatie
op bandveilig.nl
Kijk op bandveilig.nl voor:
• actuele Europese wetgeving over
winterbanden en sneeuwkettingen
voor personen-, bestel- en
bedrijfswagens
• wettelijke minimale profieldiepte in
Europese landen
• een VACO-bandenspecialist bij jou in
de buurt
• en nog veel meer banden- en
wieleninformatie.

ZOEK EEN VACO
BANDENSPECIALIST
IN JOUW BUURT OP
BANDVEILIG.NL

VACO WINTERSPECIAL 2020/2021
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WETGEVING

WEBSITE BANDVEILIG.NL ALTIJD ACTUEEL

WETGEVING WINTERBANDEN
IN DE POPULAIRSTE
WINTERSPORTLANDEN
De wetgeving voor winterbanden en sneeuwkettingen in Europese landen
wijzigt regelmatig. Branchevereniging VACO houdt daarom de vinger aan de
pols. Ga je op wintersport? Check eerst de regels!
Heb je winterbanden uit 2017 of
ouder? Een band uit 2017 of ouder is
volgens de Duitse wet een winterband
als die is voorzien van een M+S-codering (‘modder en sneeuw’) op de zijkant.

Heb je winterbanden uit 2018 of nieuwer? Een winter- of vierseizoenenband
die is geproduceerd vanaf 1 januari
2018 moet een sneeuwvloksymbool op
de zijkant hebben om wettelijk als winterband aangemerkt te worden. Alleen
een M+S-codering voldoet dus niet.

OOSTENRIJK

M+S-codering,
sneeuwvloksymbool

DUITSLAND
In Duitsland zijn winterbanden verplicht
bij winterse omstandigheden, zoals
sneeuw en ijzel. De Duitse wetgeving
maakt een onderscheid tussen banden die vóór en vanaf 1 januari 2018
zijn geproduceerd.

Winterbanden zijn in de periode
1 november - 15 april verplicht bij
winterse omstandigheden, zoals (natte)
sneeuw en ijzel. De Oostenrijkse wetgeving maakt hetzelfde onderscheid
als de Duitse wetgeving tussen banden die vóór en vanaf 1 januari 2018
zijn geproduceerd.
Winterbanden moeten minimaal 4 mm
profiel hebben.

Personen- en bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
( ≤ 3.500 kg)

Wetgeving winterbanden Europa
Land

Verplichting

Periode

Albanië (AL)

Verplicht in bepaalde gebieden

-

België (BE)

Niet verplicht

-

Bosnië-Herzegovina (BA)

Verplicht

15-11 t/m 15-04

Bulgarije (BG)

Verplicht

15-11 t/m 28-02

Denemarken (DK)

Niet verplicht, wel aanbevolen in het winterseizoen

-

Duitsland (DE)

Verplicht bij winterse omstandigheden

Estland (EE)

Verplicht

01-12 t/m 28-02

Finland (FI)

Verplicht bij winterse omstandigheden. Geldt eveneens voor aanhangers
vanaf 750 kg

01-12 t/m 28-02

FRANKRIJK

Frankrijk (FR)

Verplicht bij bord

-

Winterbanden zijn verplicht op wegen
waar dat met een bord staat aangegeven. Winterbanden moeten zijn voorzien van een M+S-markering op de
zijkant. De minimale profieldiepte van
winterbanden is 3,5 mm.

Griekenland (GR)

Niet verplicht

-

Groot-Brittannië (GB)

Niet verplicht

-

Hongarije (HU)

Niet verplicht

-

Ierland (IE)

Niet verplicht

-

Italië en San Marino (IT)

Verplicht bij bord. Uitzondering: in het Aostadal zijn winterbanden verplicht

15-11 t/m 15-04

ITALIË
Winterbanden zijn verplicht op wegen
waar dat met een bord staat aangegeven. Die verplichting geldt in de
periode 15 november - 15 april. In
het Aostadal zijn winterbanden verplicht in de periode 15 oktober - 15
april. Als alternatief zijn zomerbanden
met sneeuwkettingen toegestaan.
Winterbanden moeten zijn voorzien
van een M+S-markering op de zijkant.

Kroatië (HR)

Verplicht

15-11 t/m 15-04

Letland (LV)

Verplicht

01-12 t/m 01-03

Litouwen (LT)

Verplicht

10-11 t/m 31-03

Luxemburg (LU)

Verplicht bij winterse omstandigheden

-

Noord-Macedonië (MK)

Verplicht bij bord en winterse omstandigheden

15-11 t/m 15-03

Moldavië (MD)

Verplicht bij winterse omstandigheden

01-12 t/m 01-03

Montenegro (ME)

Verplicht bij winterse omstandigheden

15-11 t/m 31-03

Nederland (NL)

Niet verplicht

-

Noorwegen (NO)

Niet verplicht, wel aanbevolen

-

Oekraïne (UA)

Verplicht bij winterse omstandigheden

-

Oostenrijk (AT)

Verplicht bij winterse omstandigheden

01-11 t/m 15-04

Polen (PL)

Niet verplicht, wel aanbevolen

-

Portugal (PT)

Niet verplicht

-

Roemenië (RO)

Verplicht bij winterse omstandigheden

Servië (RS)

Verplicht bij winterse omstandigheden

01-11 t/m 31-03

ZWITSERLAND

Slovenië (SI)

Verplicht

15-11 t/m 15-03

Winterbanden zijn niet verplicht, maar
worden wel dringend aanbevolen.
VACO-advies: winterbanden zijn onmisbaar tijdens de winterperiode.

Slowakije (SK)

Verplicht bij winterse omstandigheden

15-11 t/m 31-03

Spanje (ES)

Niet verplicht

-

Tsjechië (CZ)

Verplicht bij winterse omstandigheden

01-11 t/m 31-03

Wit-Rusland (BY)

Verplicht

01-12 t/m 28-02

IJsland (IS)

Niet verplicht

-

Zweden (SE)

Verplicht bij winterse omstandigheden

01-12 t/m 31-03

Zwitserland (CH)

Niet verplicht

-

PRODUCTIEPERIODE VAN EEN BAND
Wanneer is een band geproduceerd? Dat kun je aflezen op de zijkant
van de band. Meestal staan daar de letters ‘DOT’. Daarachter staat in de
meeste gevallen een viercijferige code (zie foto) die vertelt wanneer een
band is geproduceerd. De eerste twee cijfers vermelden de productieweek, de laatste twee cijfers het productiejaar. De code 0419 betekent
bijvoorbeeld dat de band in week 04 van 2019 is gefabriceerd. Heb je
vragen? Vraag het aan je bandenspecialist, hij helpt je graag.

Productieperiode van

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2020.
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl

een band
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie van de gegevens in dit overzicht is alleen toegestaan met duidelijke vermelding van de bron: VACO.
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WETGEVING

Bedrijfswagens
( > 3.500 kg)

Personen- en bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
( ≤ 3.500 kg)

Wetgeving sneeuwkettingen Europa

Wetgeving winterbanden Europa
Land

Verplichting

Periode

Land

Verplichting

Periode

Albanië (AL)

Verplicht in bepaalde gebieden

-

Albanië (AL)

Verplicht aan boord in bepaalde gebieden

1-11 t/m 30-04

België (BE)

Niet verplicht

-

België (BE)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Bosnië-Herzegovina (BA)

Verplicht

15-11 t/m 15-04

Bosnië-Herzegovina (BA)

Verplicht aan boord bij zomerbanden

15-11 t/m 15-04

Bulgarije (BG)

Verplicht

15-11 t/m 28-02

Bulgarije (BG)

Verplicht aan boord en bij bord voor minimaal 1 aangedreven as (twee wielen)

-

Denemarken (DK)

Niet verplicht, wel aanbevolen in het winterseizoen

-

Denemarken (DK)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Duitsland (DE)

Verplicht bij winterse omstandigheden voor de aangedreven as(sen) en de
voorste stuuras(sen). Deze verplichting geldt niet voor aanhangers / opleggers.

-

Estland (EE)

Niet verplicht

Finland (FI)

Verplicht op alle assen van motorvoertuig en trailer

01-12 t/m 28-02

Frankrijk (FR)

Verplicht bij bord

01-11 t/m 31-03

Griekenland (GR)

Niet verplicht

-

Groot-Brittannië (GB)

Niet verplicht

-

Hongarije (HU)

Niet verplicht

-

Ierland (IE)

Niet verplicht

-

Italië (IT)

Verplicht bij bord. Uitzondering: in het Aostadal zijn winterbanden verplicht

15-11 t/m 15-04

Kroatië (HR)

Verplicht voor ten minste 1 aangedreven as

15-11 t/m 15-04

Letland (LV)

Niet verplicht

Litouwen (LT)

Niet verplicht

-

Luxemburg (LU)

Verplicht voor de aangedreven (as)sen bij winterse omstandigheden

-

Noord-Macedonië (MK)

Verplicht bij bord

15-11 t/m 15-03

Moldavië (MD)

Verplicht voor de aangedreven (as)sen

01-12 t/m 31-03

Montenegro (ME)

Verplicht

15-11 t/m 31-03

Nederland (NL)

Niet verplicht

-

Noorwegen (NO)

Verplicht voor alle assen, ook voor aanhanger en oplegger

15-11 t/m 31-03

Oekraïne (UA)

Niet verplicht

-

Oostenrijk (AT)

Verplicht op minimaal 1 aangedreven as

01-11 t/m 15-04

Polen (PL)

Niet verplicht, wel aanbevolen

-

Portugal (PT)

Niet verplicht

-

Roemenië (RO)

Verplicht voor ten minste de aangedreven as(sen) bij winterse omstandigheden

-

Servië (RS)

Verplicht voor de aangedreven assen bij winterse omstandigheden

01-11 t/m 31-03

Slovenië (SI)

Verplicht voor de aangedreven assen bij winterse omstandigheden

15-11 t/m 15-03

Duitsland (DE)

Verplicht bij bord op de aangedreven as(sen)

-

Estland (EE)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

Finland (FI)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

Frankrijk (FR)

Verplicht bij bord

-

Griekenland (GR)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Groot-Brittannië (GB)

Toegestaan op besneeuwde of met ijs bedekte wegen

-

Hongarije (HU)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Ierland (IE)

Toegestaan op besneeuwde of met ijs bedekte wegen

-

Italië en San Marino (IT)

Verplicht bij bord en verplicht aan boord bij zomerbanden

15-11 t/m 15-04

Kroatië (HR)

Verplicht aan boord en bij bord voor de aangedreven as(sen)

15-11 t/m 15-04

Letland (LV)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

Litouwen (LT)

Niet verplicht

-

Luxemburg (LU)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Noord-Macedonië (MK)

Verplicht aan boord voor de aangedreven as(sen)

15-10 t/m 15-03

Moldavië (MD)

Verplicht aan boord

-

Montenegro (ME)

Verplicht aan boord voor de aangedreven as(sen)

15-11 t/m 31-03

Nederland (NL)

Niet toegestaan

-

Noorwegen (NO)

Toegestaan

Zie bandveilig.nl

Oekraïne (UA)

Niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

-

Oostenrijk (AT)

Verplicht aan boord en bij bord op minimaal twee aangedreven wielen

1-11 t/m 15-04
-

Polen (PL)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

Portugal (PT)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Roemenië (RO)

Verplicht aan boord bij zomerbanden en onder winterse weers-omstandigheden

Servië (RS)

Verplicht aan boord en bij bord

-

Slovenië (SI)

Verplicht aan boord. Gebruik alleen toegestaan bij met sneeuw of ijs
bedekte wegen.

15-11 t/m 15-03

-

Slowakije (SK)

Verplicht voor ten minste 1 aangedreven as

15-11 t/m 31-03

Slowakije (SK)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

Spanje (ES)

Niet verplicht

-

Spanje (ES)

Verplicht bij bord (vooral in bergachtige gebieden)

-

Tsjechië (CZ)

Verplicht voor ten minste de aangedreven as(sen) bij winterse omstandigheden

01-11 t/m 31-03

Tsjechië (CZ)

Verplicht bij bord op alle wielposities

Wit-Rusland (BY)

Niet verplicht

-

Wit-Rusland (BY)

Niet verplicht

IJsland (IS)

Niet verplicht

-

IJsland (IS)

Niet verplicht en alleen toegestaan op met sneeuw bedekte wegen

Zweden (SE)

Verplicht bij winterse omstandigheden op alle assen van voertuig en oplegger/

01-12 t/m 31-03

-

Zweden (SE)

Niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

-

Zwitserland (CH)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

trailer
Zwitserland (CH)

Verplicht bij bord

-

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2020.
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2020.
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl
LEES VERDER
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U006 Machined
19,5 inch

www.imstruckandtrailer.com

Bedrijfswagens
( > 3.500 kg)

Wetgeving sneeuwkettingen Europa
Land

Verplichting

Periode

Albanië (AL)

Verplicht aan boord in bepaalde gebieden.

1-11 t/m 30-04

België (BE)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Bosnië-Herzegovina (BA)

Verplicht aan boord

15-11 t/m 15-04

Bulgarije (BG)

Verplicht aan boord en bij bord voor minimaal 1 aangedreven as

-

Denemarken (DK)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Duitsland (DE)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Estland (EE)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

Finland (FI)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

Frankrijk (FR)

Verplicht bij bord. Kijk voor meer info op bandveilig.nl

-

Griekenland (GR)

Verplicht bij bord voor de aangedreven as(sen)

-

Groot-Brittannië (GB)

Niet verplicht en alleen toegestaan op besneeuwde of met ijs bedekte wegen

-

Hongarije (HU)

Verplicht bij bord op de aangedreven as(sen)

-

Ierland (IE)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Italië en San Marino (IT)

Verplicht bij bord en aan boord bij zomerbanden of met ijs. Bij dubbellucht zijn
sneeuwkettingen ten minste verplicht voor twee wielen van de aangedreven as(sen).

15-11 t/m 15-04

Kroatië (HR)

Verplicht aan boord en bij bord voor de aangedreven as(sen)

15-11 t/m 15-04

Letland (LV)

Niet verplicht en alleen toegestaan op besneeuwde bedekte wegen

Litouwen (LT)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

-

Luxemburg (LU)

Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen

-

Noord-Macedonië (MK)

Verplicht aan boord voor de aangedreven as(sen)

15-10 t/m 15-03

Moldavië (MD)

Verplicht aan boord

-

Montenegro (ME)

Verplicht aan boord

15-11 t/m 30-03

Nederland (NL)

Niet toegestaan

-

Noorwegen (NO)

Verplicht aan boord. Kijk op bandveilig.nl voor meer informatie.

Zie bandveilig.nl

Oekraïne (UA)

Niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

-

Oostenrijk (AT)

Verplicht bij bord voor minimaal 1 aangedreven as. Kijk op bandveilig.nl voor meer
informatie.

1-11 t/m 15-04

Polen (PL)

Verplicht bij bord voor ten minste de aangedreven as(sen)

-

Portugal (PT)

Verplicht bij bord

-

Roemenië (RO)

Verplicht aan boord en bij bord

-

Servië (RS)

Verplicht aan boord en bij bord. Bij dubbellucht voor tenminste twee wielen van
de aangedreven as(sen)

01-11 t/m 31-03

Slovenië (SI)

Verplicht aan boord. Alleen toegestaan op met sneeuw of ijs bedekte wegen en
voor ten minste twee wielen van de aangedreven as(sen).

15-11 t/m 15-03

Slowakije (SK)

Verplicht aan boord en bij bord

15-11 t/m 31-03

Spanje (ES)

Verplicht bij bord (vooral in bergachtige gebieden)

-

Tsjechië (CZ)

Verplicht bij bord voor minimaal 1 aangedreven as

Wit-Rusland (BY)

Niet verplicht

IJsland (IS)

Niet verplicht en alleen toegestaan op besneeuwde bedekte wegen

-

Zweden (SE)

Het is niet verplicht om sneeuwkettingen aan boord te hebben

-

Zwitserland (CH)

Verplicht bij bord en ten minste gemonteerd op twee wielen van de
aangedreven as(sen)

-

E009 Polished
22,5 inch
E010 A-Shine
17,5 inch

E008 A-Shine
22,5 inch

LID VAN

000-000_VACO_WINTERSP_ADV_Wielen.indd 160
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Speedline
17,5 inch

www.fritsdijk.nl

Speedline
19,5 inch

Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens zoals die bekend zijn op 1 september 2020.
Kijk voor actuele en aanvullende gegevens op bandveilig.nl
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Publicatie van de gegevens in dit overzicht is alleen toegestaan met duidelijke vermelding van de bron: VACO.
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WIELEN

WIELEN IN DE WINTER
TIPS VOOR AANSCHAF VAN LICHTMETALEN WIELEN

TIPS VOOR ONDERHOUD AAN LICHTMETALEN WIELEN

Prachtig, zo’n nieuwe set lichtmetalen (winter)wielen onder je
auto. Maar het gaat niet alleen om de looks. Welke wielen je
ook kiest: laat je van tevoren goed informeren over de juiste
technische eigenschappen. De VACO-bandenspecialist weet
er alles van.

De lichtmetalen wielen onder je auto krijgen heel wat te
verduren. Ze zijn wel voorzien van een aantal beschermende
laklagen, maar deze lagen zijn relatief kwetsbaar. Bij verkeerd
gebruik van (agressieve) schoonmaakmiddelen kunnen deze
lagen worden aangetast.

Wielen zijn auto-onderdelen die de
juiste technische specificaties moeten
hebben. Een voorbeeld: het draagvermogen. Met de opkomst van (plug-in)
hybrides en volledig elektrische auto’s,
neemt de aandacht voor het juiste
draagvermogen alleen maar toe. Deze
auto’s zijn zwaarder dan ‘gewone’ auto’s
met dezelfde afmetingen. Dit geldt ook
voor zware SUV’s. Het vereiste draagvermogen van een wiel (uitgedrukt in
kilo’s) wordt door de autofabrikant voorgeschreven. Let hierop bij de aanschaf
van nieuwe wielen en vraag advies.

Boutgaten en ET-waarde
Bij de keuze van een set wielen moeten
de wielen niet alleen het juiste aantal
boutgaten hebben (meestal 4 of 5). De
boutgaten moeten ook op de juiste
plaats (steekcirkel) zitten. Een ander
aandachtspunt: hebben de wielen van
je winterset dezelfde wielbouten of
moeren als je zomerset? Als dat niet zo
is, dan is het verstandig om een extra
set bouten of moeren mee te nemen
voor je eventuele reservewiel. Een

minder vanzelfsprekende wieleigenschap is de zogenoemde ET-waarde.
Bij de montage van een ander wiel
moet de ET-waarde nagenoeg gelijk
zijn aan de ET-waarde van het origineel
gemonteerde wiel. Anders kan er een
afwijking in het stuurgedrag ontstaan.

Voordelen extra set wielen voor je
winterbanden
• Bij de bandenwissel hoeven de
banden niet steeds op de wielen
ge(de)monteerd te worden. De
bandenwissel gaat sneller, is goedkoper en de kans op beschadigingen
kleiner.
• De bandenmaat hoeft niet hetzelfde te
zijn. Je kunt in de winter vaak kiezen
voor een kleinere bandenmaat. Die
zijn goedkoper en het omleggen van
sneeuwkettingen (voor wintersporters)
is eenvoudiger.
• Complete band-wielcombinaties hoeven
niet per se opnieuw gebalanceerd te
worden.
• Een extra set wielen is een meerwaarde bij de verkoop van je auto.

WIELEN SCHOONMAKEN: DO’S
Maak je wielen regelmatig schoon
Wie zijn wielen elke week netjes schoonmaakt, zal merken dat het vuil veel
makkelijker loslaat. Met name pekel is
een grote vijand voor wielen, verwijder
dat altijd zo snel mogelijk. Was je wielen
met een sopje met autoshampoo en
een zachte spons. Hardnekkig vuil kun
je met een speciale wielenreiniger (in
de volksmond ook wel velgenreiniger
genoemd) aanpakken, maar let wel op
dat je voldoende naspoelt met schoon
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WINTERSET? TPMS!

Als je regelmatig op wintersport gaat, dan is het ver
standig om bij de aanschaf van een set nieuwe wielen
rekening te houden met het monteren van sneeuwket
tingen. Bij grotere wielen verloopt de montage een stuk
lastiger. Vraag advies aan je bandenspecialist en lees
het artikel over sneeuwkettingen op pagina 13.

Heb je een auto met TPMS (bandenspanningcontrole
systeem) dat werkt op basis van sensoren? Laat,
als je een tweede set wielen aanschaft, je VACO
bandenspecialist ook meteen TPMSsensoren voor elk
wiel klaarmaken en monteren. Dan profiteer je ook in
de winter van de voordelen van dit systeem. Lees meer
over TPMS op pagina 31 van deze special.
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Stoeprandschade en steenslag
Werk stoeprandschade en steenslag
op tijd bij met een schuurpapiertje en
blanke lak. Zo voorkom je dat pekel,
remstof en vuil via de beschadiging
onder de beschermende blanke
laklaag kan komen en lelijke plekken
kan veroorzaken.

Zet je lichtmetalen wielen in de wax zo maak je ze gemakkelijker schoon
water. Lees altijd de gebruiksaanwijzing
van de wielenreiniger om beschadigingen te voorkomen en laat de wielenreiniger nooit opdrogen en intrekken. Maak
de wielen na het wassen goed droog
met een zachte doek.

Gebruik geen agressieve reinigers

WIELEN EN SNEEUWKETTINGEN

laklaag beter beschermd en kan vuil
zich moeilijker hechten. Bijkomend
voordeel: het schoonmaken gaat een
stuk sneller.

Dit geldt met name voor ‘highgloss’
wielen. Deze zijn afgewerkt met een
basislaag, met daar bovenop een dunne laklaag. Agressieve reinigers kunnen
deze laag aantasten, met als gevolg
lelijke vlekken op het wiel.

Zet je wielen geregeld in de was
Een poetsbeurt met wax is goed voor
je lichtmetalen wielen. Hierdoor is de

WIELEN SCHOONMAKEN: DON’TS
• Poets je wielen (en auto) nooit in
direct zonlicht.
• Breng geen wielenreiniger aan op
hete wielen.
• Gebruik geen wasbenzine. Zo
voorkom je dat er brandbare
restanten op de wielen en
remmen achterblijven.
• Gebruik geen ovenreiniger-spray of
alkalische of zure reinigingsmiddelen.
• Een staalborstel, staalwol en
schuursponsjes kunnen krassen
veroorzaken.
• Gebruik geen huishoudelijke
schoonmaakmiddelen en geen
tandpasta en tandenborstel.
• Gebruik liever geen hogedrukspuit.

VACO WINTERSPECIAL 2020/2021

| 25

VEILIG OP WEG

VERNIEUWD BANDENLABEL

Winterbanden eenvoudiger
te vergelijken
Het bandenlabel wordt vernieuwd. Iedereen kan vanaf 1 mei 2021 aan het label zien of een band een
winterband is: echte winterbanden krijgen een bandenlabel voorzien van het sneeuwvloksymbool.

HUIDIGE BANDENLABEL

NIEUWE BANDENLABEL

2
Naamloos-1 1

3

25-08-20 08:51

Nieuwe collectie

In stijl de weg op met
de winterwielen van BBS,
MAK, OXXO en RIAL.

Ons wielenteam
helpt je graag verder

Gewoon mailen!
0342 497 134
Info@PBGwheels.nl

4

1

PBGwheels.nl
Het ‘oude’ bandenlabel maakt geen onderscheid tussen zomerbanden en winterbanden. Het gevolg is dat
de bandenlabels van zomer- en winterbanden vaak
met elkaar worden vergeleken. Dat is hetzelfde als
appels met peren vergelijken.

BBS CI-R
Satin Bronze

MAK Davinci
Gloss Black

OXXO Vidorra
Dark

Het nieuwe bandenlabel maakt daar met de opname
van het sneeuwvloksymbool voor winterbanden 1
een einde aan. Het nieuwe bandenlabel maakt het
daarmee heel eenvoudig om de bandenlabels van
winterbanden met elkaar te vergelijken. Winterbanden
met het sneeuwvloksymbool hebben veel meer grip
op een besneeuwd en glad wegdek dan banden
zonder dit symbool.

RIAL M12
Polar-Silver

Bekijk ons complete assortiment wielen op shop.pbg.nl!

Drie eigenschappen
Het nieuwe bandenlabel maakt het, net als het
oude label, mogelijk om drie eigenschappen van
banden met elkaar te vergelijken:
2

Brandstofefficiency. Een hogere rolweerstand leidt tot een hoger brandstofverbruik.

3

Grip op een nat wegdek. Hoe lager de
labelwaarde, hoe korter de remweg op een
natte ondergrond.

4

Extern afrolgeluid. Dat is het bandengeluid
dat omstanders horen.

Banden hebben
veel meer relevante
eigenschappen. Je kunt
bijvoorbeeld de grip
van je winterbanden
in sneeuw belangrijk
vinden, net zoals de
levensduur. Je VACO
bandenspecialist
adviseert je graag wat
voor jou en jouw auto de
beste bandenkeuze is!
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WINTER RIJTIPS

GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

VEILIG DE WINTER DOOR
Wie kiest voor veiligheid, kiest ’s winters voor winterbanden.
Met de juiste voorbereiding en aangepast rijgedrag beperk je
de kans op een ongeval, pech en vertraging.

ONDERWEG
• Pas je snelheid aan, houd extra afstand en verander
zo weinig mogelijk van rijstrook.
• Gebruik de airco: zo voorkom je beslagen ruiten.
• Als je een strooiauto tegenkomt: blijf erachter rijden.
• Let op: overgangen in verschillende soorten wegdek,
bruggen en viaducten kunnen gladder zijn.
• Een zonnebril helpt als ‘wapen’ tegen de fel
schijnende, laagstaande zon.

AAN HET EINDE VAN DE DAG
• Zet je auto niet op de handrem, zodat deze
niet vast kan vriezen.
• Laat de slotontdooier niet in de auto liggen.
• Plaats een krant of stuk karton op de voor
en achterruit.

VOOR VERTREK
• Check de weersvoorspellingen en de situatie op de weg.
Kijk bijvoorbeeld op knmi.nl, anwb.nl en rijkswaterstaatstrooit.nl.
• Calculeer extra reistijd in, dus vertrek op tijd.
• Maak je autoruiten schoon. Maak niet alleen je ruiten sneeuw of
ijsvrij: vergeet ook je dak, motorkap, koplampen, knipperlichten en
je achterlichten niet.

KLEDING EN VEILIGHEID
Draag in de auto geen dikke winterjas,
want dan kun je de gordel niet goed
straktrekken. Heeft het gesneeuwd?
Klop je schoenen even af voor je
instapt. Zo voorkom je dat je gladde
schoenen van de pedalen glijden.

VOOR DE WINTER BEGINT
IJZEL? WEERALARM?
BLIJF THUIS!
Rijden als het ijzelt, is niet
alleen gevaarlijk. Bij ijzel
loopt het verkeer meestal
ook volledig vast. Moet je
toch op pad? Probeer dan
later in de ochtend te ver
trekken.
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Let op dat je de juiste ruitenwisservloeistof gebruikt: speciaal
voor de winter. Die is bestand tegen lage temperaturen. Check
daarnaast regelmatig het niveau van de ruitenwisservloeistof.
Zorg dat je accu, ruitenwissers, koelsysteem, verlichting en
airco in goede staat zijn. Check ook meteen je oliepeil.

WINTERBANDEN VERKORTEN JE REMWEG
Bij sneeuw is de remweg met winterbanden meer dan
de helft korter bij een snelheid van 50 km/u. Je staat
28 meter eerder stil dan met zomerbanden. Op nat
wegdek is de remweg met winterbanden ook korter
(bij temperaturen onder de 7 graden). Je staat 4 meter
eerder stil bij een snelheid van 100 km/u.

ALTIJD JE LICHT AAN
Rijd ook overdag met dimlicht om
je zichtbaarheid te verbeteren in
de donkere wintermaanden.
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BANDENSPANNING

BANDENSPANNING-CONTROLESYSTEEM

TPMS vergroot
verkeersveiligheid
Een bandenspanning-controlesysteem (TPMS) is een belangrijk veiligheidssysteem. Blijft het
TPMS-waarschuwingslampje op jouw dashboard branden? Neem dan geen risico’s en neem
meteen contact op met de echte TPMS-specialist: jouw VACO-bandenspecialist.

Sinds 1 november 2014 is elke nieuwe
auto standaard voorzien van een Tyre
Pressure Monitoring System. Voor die
datum was TPMS al met een opmars
bezig - steeds meer automobilisten
raken dus vertrouwd met dit veiligheidssysteem. Als de spanning in
één of meer banden ontoereikend is,
krijgt de bestuurder via het dashboard
een waarschuwing. Zodra het TPMSlampje brandt, moet je meteen op
zoek gaan naar een veilige parkeerplek
en je banden controleren. Heb je een
lekke band, of heb je veel te lang geleden voor het laatst je bandenspanning
gecheckt? Bij twijfels of vragen: bel je
VACO-bandenspecialist.

Indirect en direct TPMS
Er zijn twee soorten TPMS: indirect en
direct. Indirect TPMS maakt gebruik
van software van de auto. Direct

TPMS werkt met speciale sensoren
die de bandenspanning meten. Jouw
bandenspecialist controleert de werking van het TPMS als je langskomt
voor service, bijvoorbeeld voor de
seizoens-bandenwissel. Een speciaal
punt van aandacht is de batterij van

Je VACObandenspecialist
is ook TPMSspecialist
de TPMS-sensor, met een levensduur
van circa vijf tot zeven jaar. Deze batterij kan niet worden vernieuwd en dat
betekent dat de sensor moet worden
vervangen om van de voordelen van
TPMS te blijven profiteren.

TPMS-sensoren voor je winterwielen
Een extra set lichtmetalen wielen – speciaal voor je winterbanden – heeft een
aantal voordelen (zie de pagina’s 24 en
25). Als je een auto met direct TPMS
hebt en ook in de winter verzekerd
wilt zijn van het automatische bandenspanning-controlesysteem, laat dan
je ‘winterwielen’ van TPMS-sensoren
voorzien. Je VACO-bandenspecialist
kan je adviseren en de montage van de
sensoren verzorgen.

TPMS en APK
Een direct TPMS-systeem werkt met
sensoren die achter het ventiel van de
band zijn gemonteerd.

TPMS is een onderdeel van de APK.
Heb je een auto uit 2017 of ouder
en blijft het TPMS-controlelampje op

VOORDELEN VAN DE JUISTE
BANDENSPANNING:
• kortere remweg
• minder kans op een klapband
• stabielere wegligging
• minder bandslijtage
• lagere brandstofkosten
• minder CO2-uitstoot
• meer rijcomfort

het dashboard branden? Dan krijg je
bij de APK het advies om het TPMS
te laten repareren. Een auto uit 2018
of nieuwer wordt APK-afgekeurd als
het TPMS-lampje blijft branden. Deze
auto’s moeten in de meeste gevallen
vanaf 2021 of 2022 voor de eerste
keer APK-gekeurd worden.
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RECEPT

RECEPTEN

Weg met
de winterdip!
Een gelukzalig gevoel in de winter? Dat bereik je met… Kaiserschmarrn!
Dit populaire Oostenrijkse nagerecht is eigenlijk een maaltijd op zich.
Samen met ons recept voor Glühwein krijgt de winterdip geen enkele kans!

Glühwein
Schenk de rode wijn in een steelpannetje en voeg de
citroen- en sinaasappelpartjes toe. Doe het kaneelstokje,
drie kruidnagels en eventueel de steranijs erbij. Verwarm
het mengsel op een laag vuur maar blijf ruim onder
het kookpunt. Laat de kruiden en het fruit minimaal 15
minuten in de wijn trekken. Zeef de glühwein en roer er
naar smaak een beetje suiker door. Knijp ook eventueel
wat sinaasappelsap door de wijn. Serveer de wijn warm.

Benodigdheden
(voor 2 personen)
150 g bloem gezeefd,
4 eieren gesplitst,
1 zakje vanillesuiker,
200 ml melk, roomboter,
poedersuiker, zout

Benodigdheden
(voor 2 glazen)
300 ml rode wijn, ½ citroen
in partjes, ½ sinaasappel in
partjes, 1 kaneelstokje,
3 kruidnagels,1 steranijs
(optioneel), suiker (naar
smaak, sap sinaasappel
(naar smaak)

Kaiserschmarrn
Doe de bloem, eidooiers, vanillesuiker en een halve
theelepel zout in een ruime beslagkom. Voeg al kloppend
met de mixer de melk toe en mix tot een glad beslag.
Klop in een andere kom met schone gardes de eiwitten
stijf met een snufje zout en spatel daarna het eiwit
luchtig door het beslag. Smelt de boter in een grote
koekenpan. Schenk het beslag in de pan en bak de
koek aan de onderkant op laag vuur zachtjes goudbruin.
Keer de koek en bak ook de andere kant goudbruin.
Snijd de koek vervolgens met 2 messen slordig in grove
stukken. Bak de Kaiserschmarrn nog even tot ze rondom
goudbruin zijn en verdeel ze over twee borden. Bestrooi
ze rijkelijk met poedersuiker.
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WINTERBANDEN
www.reedijkgroup.com

GMP dedicated
Wonder
16, 17, 18,
19 inch

WINTERBANDEN-WEETJES

VEELGESTELDE VRAGEN

GMP Astral
16, 17, 18 inch

GMP dedicated
Swan
17, 18, 19, 20
inch

LID VAN

000-000_VACO_WINTERSP_ADV_Wielen.indd 34

GMP dedicated
Matisse
17, 18, 19,
20 inch

Voor welke winterbanden moet ik kiezen? Wat is het
sneeuwvloksymbool? Waarom is een extra set wielen handig voor
winterbanden? VACO geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Moet ik altijd
vier winterbanden
monteren?

Mijn auto heeft
traction control.
Heb ik dan wel
winterbanden
nodig?

Wat betekenen
de aanduidingen
op de band?

07-09-20 13:03

Hoe hard kan
ik in de winter met
mijn auto rijden?

Waarom wisselen
van zomer- naar
winterbanden en
vice versa?
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WINTERBANDEN

Mijn auto heeft
traction control.
Heb ik dan wel
winterbanden
nodig?

Ja. Veel auto’s hebben
elektronische veiligheidssystemen zoals ABS en ESP. Deze
systemen verbeteren de grip
van de banden echter niet.
ABS, ESP en alle andere elektronische veiligheidssystemen
werken alleen optimaal als de
banden voldoende grip hebben.
Winterbanden bieden voldoende
grip onder winterse omstandigheden en laten deze systemen
dus optimaal functioneren.

IS DE MINIMALE PROFIELDIEPTE VAN WINTERBANDEN
HETZELFDE ALS VAN ZOMERBANDEN?
Het antwoord in Nederland is: ja. De wettelijke minimale profieldiepte
van winter- en zomerbanden is 1,6 mm. Voor de meeste winterbanden
wordt echter 4 mm geadviseerd. Bij een winterband-profieldiepte van
minder dan 4 mm kunnen de speciale winterse eigenschappen van de
meeste banden namelijk een stuk minder worden. Hierdoor wordt de
grip op een nat of glad wegdek minder en de remweg langer. In sommige (wintersport)landen gelden andere wettelijke eisen. Een voorbeeld:
in Oostenrijk is de wettelijke minimale profieldiepte van winterbanden
4 mm. Je vindt een uitgebreid, actueel overzicht op bandveilig.nl.

WAT BETEKENEN DE
AANDUIDINGEN OP EEN BAND?
Op de zijkant van een band staat veel
informatie. Een voorbeeld: een sneeuwvloksymbool is het bewijs dat een band
een volwaardige winterband is.
Andere belangrijke technische kenmerken zijn onder meer de belastingindex
(kunnen de banden het gewicht van de
auto, met maximale belading, dragen?)
en het snelheidssymbool (is de band
geschikt voor de maximale snelheid van
de auto?).
Lees meer over de belastingindex en het
snelheidssymbool op bandveilig.nl.
Band ‘lezen’
Op de zijkant van een band staat bijvoorbeeld de aanduiding 225/35 ZR19 88Y.
De belangrijkste informatie:
225 = de breedte van de band, in
millimeters
35 = de verhouding tussen de bandhoogte en de bandbreedte, in
procenten. De bandhoogte is in
dit geval 79 mm.
19 = de velgdiameter, in inches
88 = belastingindex, in dit geval een
draagvermogen van 560 kilo
Y = snelheidssymbool, in dit geval
maximaal 300 km/u.
Op de zijkant van de band kun je
eveneens lezen wanneer de band is
geproduceerd. Hoe? Dat, en veel meer,
lees je op bandveilig.nl.

HOE LANG GAAN WINTERBANDEN MEE?
De levensduur van winterbanden,
uitgedrukt in gereden kilometers, hangt
onder andere af van je rijstijl en hoe
vaak je de bandenspanning controleert.
Als je winterbanden onregelmatig
slijten, is dat vaak een indicatie dat je
auto uitgelijnd moet worden. Banden
van een auto die goed is uitgelijnd
gaan langer mee, daarnaast is het
brandstofverbruiker lager. Vragen? Je
VACO-bandenspecialist helpt je graag.
Automobilisten die relatief weinig rijden,
moeten ook op de leeftijd van hun banden letten. Het is verstandig om banden
met een leeftijd vanaf zes jaar oud
jaarlijks door een professional te laten
controleren. Het voordeel voor iedereen
die zijn zomer- en winterbanden door
een VACO-bandenspecialist laat wisselen: de controle op leeftijd behoort tot
de standaardwerkzaamheden.

MOET IK BIJ AANSCHAF VAN
WINTERBANDEN OOK EEN EXTRA
WIELENSET KOPEN?
Het is niet verplicht, maar wel aan te
raden. Een extra set wielen heeft een
aantal voordelen. Het is bijvoorbeeld
beter voor de banden als ze niet bij elke
wissel van het wiel gehaald moeten
worden, daarnaast verloopt de wissel
sneller. Lees ook het artikel op de
pagina’s 24 en 25 over (winter)wielen.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN WINTERBAND EN EEN
VIERSEIZOENENBAND?
Een vierseizoenenband is een zomer- en winterband in één. Daarmee
is dit type band een compromis. Dat wordt aangetoond in bandentests
van de ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB. Telkens weer blijkt
een vierseizoenenband bij temperaturen onder 7°C minder te presteren dan winterbanden. Winterbanden zijn dus de beste en veiligste
keuze als de klok op wintertijd staat, zomerbanden zijn onovertroffen
in de zomertijd. Als je toch kiest voor vierseizoenenbanden, kies dan
wel voor banden voorzien van het sneeuwvloksymbool.

36

| VACO WINTERSPECIAL 2020/2021

Ja. In verband met de veiligheid
is het absoluut noodzakelijk om
vier winterbanden te laten monteren. Alleen dan gedraagt je auto
zich veilig en stabiel bij remmen,
sturen en accelereren.

WETGEVING
WINTERBANDEN EN
SNEEUWKETTINGEN
IN EUROPA

WAAROM WISSELEN VAN ZOMER- NAAR WINTERBANDEN
EN VICE VERSA?
In vergelijking met zomerbanden zijn winterbanden gemaakt van zachter
rubber, dat bij lagere temperaturen flexibel blijft. Flexibel rubber zorgt voor
meer grip. Een winterband beschikt daarnaast over zogenoemde lamellen,
die tijdens het rijden vervormen en zorgen voor extra grip op het wegdek of
in de sneeuw. Winterbanden presteren bij temperaturen onder 7°C beter dan
zomerbanden. Bij zomerse temperaturen zijn zomerbanden juist in hun element.
In de zomer zijn het de zomerbanden die uitblinken in grip, een korte remweg
en dus veiligheid. Kijk voor meer informatie over de techniek van winterbanden op de pagina’s 14 en 15 van deze special.

Moet ik
altijd vier
winterbanden
monteren?

IK GA OP WINTERSPORT EN
IK HEB AL WINTERBANDEN.
HEB IK DAN OOK NOG
SNEEUWKETTINGEN NODIG?
Ja. In veel landen zijn sneeuwkettingen verplicht op wegen
waar dat met een verkeersbord
- met de afbeelding van een wiel
met sneeuwketting - staat aangegeven. Die verplichting geldt
veelal op kleinere (berg)wegen.
Let op: sneeuwkettingen zijn
niet geschikt voor het rijden op
doorgaande wegen of snelwegen. Bij weinig of geen sneeuw
beschadigen sneeuwkettingen
het wegdek. Kijk voor het complete overzicht van de sneeuwkettingenplicht op pagina’s 21
en 22 van deze special en op
bandveilig.nl voor (nog) meer
informatie.
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VACO-ADVIES:
BANDEN MET SNEEUWVLOKSYMBOOL
VACO adviseert automobilisten winterbanden aan
te schaffen die voorzien zijn van het sneeuwvloksymbool. Banden met dit symbool voldoen
namelijk aan Europese praktijkproeven voor grip
op aangereden sneeuw en hebben hierdoor veel
meer tractie op een besneeuwd en glad wegdek
dan banden zonder dit symbool.

SLIJTEN WINTERBANDEN SNELLER DAN ‘GEWONE’
ZOMERBANDEN?
Nee, winterbanden slijten tijdens winterse omstandigheden niet
sneller dan zomerbanden. In de winter hebben zomerbanden
minder grip, ze slippen daardoor eerder door en slijten daarom
sneller dan winterbanden. In de zomer slijten winterbanden
wel sneller dan zomerbanden, een gevolg van het zachtere
rubber van een winterband. Wissel vanwege de veiligheid én de
levensduur van de banden daarom op tijd: winterbanden als de
wintertijd ingaat, zomerbanden als de zomertijd begint.

WINNERS
ONLY
WINNERS
ONLY
WINNERS
ONLY
WINNERS
WINNER
ONLY
ON
WINNERS ON
WINNER
ONLY

MAAKT HET VOOR DE AFWIKKELING VAN EEN ONGEVAL UIT OF IK OP WINTERBANDEN RIJD OF NIET?

TEST WINNER 2019

Ja. In sommige landen, zoals Duitsland en Oostenrijk, moet het voertuig tijdens winterse wegcondities aangepast zijn
aan de omstandigheden. Als je betrokken raakt bij een ongeval en je hebt geen winterbanden, is de kans groot dat
je (deels) schuldig wordt bevonden. In het ergste geval krijg je een deel van je (letsel)schade niet vergoed, omdat je
medeaansprakelijk bent vanwege het rijden op ongeschikte banden. Kijk voor het complete overzicht van de winterbandenplicht op pagina’s 19 en 20 van deze special en op bandveilig.nl voor (nog) meer informatie.
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Oplage en verspreiding
De winterspecial is een uitgave van
VACO en heeft een oplage van 20.500
exemplaren. De special maakt deel uit
van het promotiepakket van de campagne ‘De Bandenwisselweken’, dat wordt
verspreid onder alle VACO-erkende bandenservicebedrijven in heel Nederland.
Daarnaast wordt de special meegezonden als bijlage bij VACO Nieuws, nieuwsblad voor de banden- en wielenbranche.
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Over VACO
VACO is de bedrijfstakorganisatie voor
de banden- en wielenbranche. VACO
behartigt de belangen van ruim 720
banden- en wielenbedrijven uit de gehele
bedrijfskolom: banden- en wielenproducenten, handelaren, bandenservicebedrijven en bandeninzamelings-, bandenvernieuwings- en bandenverwerkingsbedrijven. Ongeveer 90 procent van alle
bedrijven in de branche is lid van VACO.
Kijk voor meer informatie op vaco.nl.
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Postbus 33, 2300 AA Leiden
Archimedesweg 31, 2333 CM Leiden
Telefoon (071) 568 69 30
E-mail subp@kcleiden.nl

Sociale media
@VerenigingVACO
VerenigingVACO
VACONL
Redactie
Roy van der Laan, Saskia van der Riet
Aan deze winterspecial werkte
verder mee
Jan Verhaar
Grafische vormgeving en fotografie
Fier.media

Algemene voorwaarden Uitgever en redactie
dragen geen verantwoordelijkheid voor de
inhoud van advertenties, bijsluiters, meehechters
en advertorials, dan wel de directe of indirecte
gevolgen van handelen en/of nalaten op basis
hiervan. Aan de redactionele samenstelling
en inhoud wordt de uiterste zorg besteed.
Desalniettemin aanvaarden uitgever en redactie
geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan danwel de directe of indirecte
gevolgen van handelen en/of nalaten op basis
hiervan. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen
of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Drukwerk
De Bink

CO2 Neutraal

